
 

 

 

 

 

 

Методика за финансиране на публикационната 

дейност на състава на Стопански факултет 
 

 

Чл. 1. Настоящата методика определя правилата и критериите за подпомагане и финансиране 

на публикационната дейност на СФ. 

Чл. 2. (1) В рамките на проекта SCHOLARNET ще бъде финансирано издаването на статии в 

реферирани списания. Заявления ще се приемат, разглеждат и селектират регулярно от 

оторизирана комисия (поне веднъж месечно) до изчерпване на средствата по проекта. 

 (2) Максималният размер на финансовата помощ е до 390 EUR. 

Чл.3. В рамките на проекта SCHOLARNET ще бъдат подкрепени с приоритет кандидатстващи 

докторанти, пост-докторанти и млади хабилитирани лица (до 5 години от хабилитацията). 

Останалите членове от състава на Факултета също могат да кандидатстват за подкрепа. 

Чл. 4. Подборът на статиите, предложени от академичната колегия се базира на следните 

критерии: 

Оценка на съдържателната част на предложената работа и релевантността ѝ към 

приоритетните области на проекта (устойчиви иновационни модели в публичните услуги и 

повишаване на конкурентоспособността на МСП, управление на риска на целевите пазари, 

модели за институционална конвергенция като фактор за икономическото развитие на 

новите страни-членки (институционална устойчивост), изграждане на капацитет и 

възпроизводимост на успешни иновативни инструменти.): 

a.  съответствие на темата на дисертацията с проблематиката на 

предложената работа (за докторанти); 

b. съответствие на дейността на младия учен с проблематиката на 

предложената работа (за млади учени); 

c. съответствие на проблематиката на кандидатстващия учен с 

проблематиката на предложената работа; 

d. качествени параметри на избраното издание (видимо в една от двете 

бази данни WoS и/или Scopus). 

Чл.5. Процедура за подбор: 



 

 

 

 

(1) Подборът на статии се извършва от Комисия, назначена от ръководителя на проекта. 

Комисията представя своето решение на ръководителя на проекта, с предложения за размера 

на таксите за одобрените публикации; 

(2) Кандидатите попълват заявление по образец, като в него посочват своите данни и 

подробна информация за научното списание, в което желаят да участват: 

a. Резюме и подробен текст на статията; 

b. Информация за списанието, както и писмо за приемане на доклада; 

c. Искана сума на финансирането (информация от списанието); 

d. Референции от научен ръководител (за докторанти) или хабилитирано лице  за 

останалите (свободен текст). 

(3) Кандидатите подписват типова декларация, че няма да получават и не са получавали 

финансиране за същата дейност по други програми, финансирани от ЕС и че са 

запознати с правилата и нормативните документи за управление на проекта. 

 

Методиката е утвърдена на заседание на Управленския екип на проект SCHOLARNET. 

 

 

Дата: 22.01.2021.    Ръководител на проекта: ..................................... 
/подпис/ 

 

 


